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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memelihara Hewan kesayangan adalah suatu hal yang menyenangkan. 

Selain sebagai hobi untuk melepaskan stres dan pengisi waktu luang, hewan 

peliharaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penjaga rumah, tetapi juga 

menjadi teman bermain. Setiap pemilik hewan pelihaaran menginginkan hewan 

peliharaannya selalu bersih dan sehat sehingga perlu dilakukan perawatan 

terhadap kucing secara rutin. Salah satu perawatan yang biasa dilakukan adalah 

perawatan bulu atau grooming.(Yuliarti, 2007).  

Hewan peliharaan harus membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan 

grooming agar tubuhnya menjadi lebih bersih dan menarik. Grooming dapat 

dilakukan oleh pemilik hewan kucing sendiri, apabila pemilik sibuk grooming 

dapat dilakukan di salon khusus hewan, klinik ataupun rumah sakit hewan yang 

memiliki layanan grooming.( Asyari, 2006). 

Grooming bukan hanya membuat kucing terlihat cantik. Grooming 

bertujuan untuk menghilangkan parasit yang bersarang di rambut, membuat 

rambut tidak lengket dan berbau, serta untuk menjaga kesehatan kulit. Hasil akhir 

grooming tidak hanya membuat kucing menjadi lebih cantik dan bersih, tetapi 

dapat menjadikan kucing sehat karena dengan dilakukan grooming kutu, pinjal 

dan ektoparasit lain dapat dihilangkan.(Kukuh, 2016). 

Grooming artinya penanpilan diri. Pengertian Grooming secara 

keseluruhan adalah merawat, memelihara penampilan dan secara tidak langsung  
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menjaga kesehatan kucing, seperti pemberian vitamin, memandikan kucing, 

perawatan rambut kucing , pemeriksaan kuku, dan telinga. Grooming sebenarnya 

merupakan hal yang sederhana tetapi dapat memberikan manfaat yang cukup 

besar. Pelaksanaan grooming dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang 

ditularkan dari kucing ke manusia. (Dallas, 2006). 

Madiun sendiri terkenal sebagai kota kecil dan antusias memelihara 

kucing cukup besar. Namun banyak masyarakat Madiun belum mengetahui 

mengenai grooming. Klinik Healthy Pet Care and Vetshop merupakan salah satu 

klinik terkenal di Kota Madiun. Klinik tersebut melayanai berbagai pelayanan 

untuk hewan peliharaan dan salah satunya grooming. Oleh karena itu pengetahuan 

mengenai tata cara grooming yang baik dan benar perlu dikemukan kepada 

masyarakat untuk tetap menjaga hewan peliharaan tersebut terlihat bersih dan 

sehat sehingga dipilih judul manajemen grooming pada kucing. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode grooming pada kucing di Klinik Hewan Healthy Pet  

Care and Vetshop Kota Madiun? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan syarat wajib 

mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md).  
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b. Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan 

terjun ke lapangan kerja.  

c. Untuk membandingkan langsung antara teori yang didapat dari 

perkuliahan dan literatur offline maupun online dengan keadaan 

di lapangan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui metode grooming pada kucing di Klinik 

Hewan Healthy Pet  Care and Vetshop Kota Madiun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




